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 Referat - Styremøte NBF 18. mai 2011 
 
 
Sted: Telefonkonferanse  
Møteleder: Jan Aasen 
Referent: Rune Handal 
Tilstede: Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund Bakke (SB), Tulla Steen Lybæk 

(TSL), Allan Livgård (AL), Karl Olav Hansen (KOH), Vivi Uhre (VU), Eva 
Flått (EF), Vicky Chediak (VC) og Rune Handal (RH). 

Kopi: Kontrollkomitéen 
 

 
Sak 1/03 -11  Referat fra siste styremøte 

Referat fra styremøte 12. og 13. mars gjennomgått. 
 
JAa ønsket Vicky Chediak velkommen som ny leder for Utvalg for 
Internasjonal Virksomhet (UIV) og takket Per Watz for hans arbeid 
som midlertidig leder av UIV. 
 
Utmeldinger: Vardø Duplikatbridge (NBF Øst-Finnmark), Fjaler Vest  
(NBF Sogn og Fjordane), Neadalslaget BK (NBF Midt-Trøndelag), Tretten BK 
(NBF Gudbrandsdal). 
 
Medlemskapet til Røa Formiddagsbridge (NBF Oslo) slettet pga økonomisk 
mislighold. 
 
NBF har nå 394 klubber. 
 
 

Sak 2/03 -11 UTV saker 
SB redegjorde for klage mottatt fra Salten 1 etter Styrets behandling av 
endringer i Seriemesterskapet 2011/2012. Siden Styret er ankeinstans  
for UTV, fratrådte SB deretter under den videre behandling. 
 
AL fratrådte behandlingen pga. habilitetsreglene. 
 
JAa innledet videre og Styret diskuterte a) om Styret har fullmakt til å foreta 
endringer i Seriemesterskapet og b) klagen fremsatt av Salten 1 og ulike 
løsningsforslag. 
 
Vedtak: a) Styret anser at det ligger i Styrets mandat å foreta endringer i 
reglementet for Seriemesterskapet uten forutgående behandling av bridgeting 
– ref. også vedtak av Bridgetinget 2004. 
b) Styret opprettholder vedtaket i styremøtet 12. og 13. mars då. om utvidelse 
av SM og bekrefter likeledes UTVs valg av fremgangsmåte. 
 
SB redegjorde for 3 innkomne søknader om å stå som arrangør for finalen i NM 
for klubblag 2012. 
 
Vedtak: Finalen i NM for klubblag 2012 tildeles etter søknad Namsos BK som 
arrangør. 
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Sak 3/03 -11 UIV saker 
VC redegjorde for innstillinger til landslag til EM junior i Bulgaria  
og følgende lag er tatt ut: 
 
Vedtak: U-26: Erlend Skjetne – Steffen F. Simonsen, Håkon Bogen – 
Lars A. Johansen, Harald Eide – Kristian Ellingsen. 
 
U–21: Andre Hagen – Christian Bakke, Håkon Brandsnes – Tor Eivind 
Grude, Espen Flått. 
 
Lars Eide er lagkaptein, Vicky Chediak coach og Ronny Jørstad 
reiseleder for det yngste laget. 
 
VC orienterte om invitasjon til NBF om å delta i 1st Sport Accord Mind 
Games i Beijing 2011. NBF har takket ja til å delta i denne 
prestisjefylte turneringen. 
 
VC orienterte om prosessen med å søke ny landslagskaptein i 
Dameklassen. 
 
Vedtak: Styret utnevnte etter innstilling Allan Livgård til 
landslagskaptein – Dameklassen.  
 
Styret ba VB om å utrede retningslinjer for fremtidig bruk av landslag 
og bruken av ”Norge” mht invitasjonsturneringer. 
 
 

Sak 4/03 -11 Medlemskapsformer 
PW orienterte om arbeidet som er utført i Arbeidsgruppen for å 
utrede nye former for medlemskap, kontingentsatser og 
konsekvensene av de ulike forslag. 
 
Arbeidsgruppen har samlet seg om et forslag som ble fremlagt og 
diskutert av Styret.  
 
Styret sluttet seg til prinsippene i forslaget og vil anbefale overfor 
Kretsledermøtet at det arbeides videre med forslaget med målsetning 
om implementering 1.1.2012.  
Styret er innstilt på sanksjonsformer ved avvik fra reglene og vil 
bevilge inntil kr 200.000,- for gjennomføring og prosjektarbeid i 
2011. 
 
Styret understreket at holdningene på Kretsledermøtet vil være 
tungtveiende for videre behandling og at saken må få nødvendig 
forankring i organisasjonen før et eventuelt ekstraordinært bridgeting 
kan innkalles høsten 2011. Styret er også inneforstått med at 
tidsfristen pga det omfattende arbeidet som skal utføres, kan være i 
knappeste laget. 
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Sak 5/03 – 11 Eventuelt 
-   Styret tildeler etter søknad NBFs Fortjenstmerke til Jens Øivind  
    Larsen, Torsnes Bridgeklubb. 
-   Invitasjon fra Ruter7 Open 3. – 4. juni overbrakt Styret. 
-   Program og opplegg for Kretsledermøtet og NBF Organisasjons- 
    dager gjennomgått. Nærmere 120 påmeldte til denne helgen. 
-   RH orienterte om at søknad til Frifond avslått da NBF ikke lenger 
    tilfredsstiller søkekriteriene med min. 200 medlemmer under 26 år. 
-   Bedriftsmesterskapet 2012 flyttes til 20. – 22. april og terminlisten  
    endres tilsvarende. 
 
 
 
 
 

 
Rune Handal 
Oslo, 18.05.2011  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatur: 
 
 
Jan Aasen                        Karl Olav Hansen Tulla S Lybæk 

 
 
 
 

Vivi Uhre                Per Watz                       Allan Livgård Sigmund Bakke 


